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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

79/12/22
05008
مدیرکل استاندارد آذربایجانغربی خبر داد

ابلاغ بیش از  ۰۴۴مورد تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی و اصناف آذربایجانغربی
مدیرکل استاندارد آذربایجانغربی گفت :امسال به واحدهای تولیدی و اصناف آذربایجانغربی به دلیل عدم رعایت استانداردها  ۷۳۴مورد اخطار و
تذکر ابلاغ شده است.
منصور جلایر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در ارومیه ،در ارتباط با تعداد اخطارها و تذکرهای ابلاغی در سال جاری اظهار کرد :امسال به
واحدهای تولیدی و اصناف آذربایجانغربی به دلیل عدم رعایت استانداردها  ۷۳۴مورد تذکر و اخطار ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه امسال همچنین  ۰۵مورد اعلام جرم به واحدهای متخلف استان صورت گرفته است ،افزود :از این تعداد  ۷۴مورد اعلام جرم به دلیل
نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ،یک مورد به دلیل جعل علامت استاندارد و یک مورد دیگر نیز به دلیل عدم رعایت استانداردها بوده است.
مدیرکل استاندارد آذربایجانغربی با اشاره به اینکه امسال  ۹۱پروانه کارشناسی استاندارد حقوقی و حقیقی در سطح استان صدور و تمدید شده است،
ادامه داد :همچنین در  ۹۹ماهه امسال  ۳۴۴مورد پروانه مدیران کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده صدور ،تمدید و تجدید شده است.
وی با بیان اینکه هفت مرکز آموزشی دارای تایید صلاحیت در سطح استان وجود دارد ،عنوان کرد :امسال  ۳۳مورد صدور تایید صلاحیت
آزمایشگاههای همکار و  ۳۵مورد تمدید تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار آذربایجانغربی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،در آذربایجانغربی یک هزار و  ۱۷۹واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری وجود دارد که از این تعداد ۱۳۳
مورد غیرفعال و  ۱۴۰مورد فعال هستند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

فارس

79/12/21
20008
پیگیری سوژه مردم:

کارمندان بازنشسته اداره کل استاندارد سمنان پایان کار نیروهای بازنشسته در اداره کل استاندارد
سمنان اعلام شد
مدیرکل استاندارد استان سمنان در نامهای به خبرگزاری فارس ،پایان کار نیروهای بازنشسته در این اداره کل را بهطور رسمی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان ،ماده واحده اصلاح «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ
ششم شهریور  ۹۳۱۴و تأیید شورای نگهبان در تاریخ  ۱۹شهریور و ابلاغ آن توسط رئیس مجلس به دولت مراحل قانونی را طی کرد و وفق قانون
پس از طی فرصت دوماهه قانونی باید اجرایی میشد.
طبق قانون ،اشتغال بازنشستگان در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از
طرف وزارتخانه و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.
مخاطبان خبرگزاری فارس با ورود به سامانه «فارس من» که مطالبات و مشکلات مردمی را در سراسر کشور پیگیری میکند ،با سوژه «قانونشکنی
و بهکارگیری کارمندان بازنشسته در اداره کل استاندارد استان سمنان» از مسؤولان این اداره کل پرسیدند که چرا بازنشستهها از کار کنار نمیروند؟
در این سوژه آمده بود« :ظاهراً چندین کارمند بازنشسته در اداره کل استاندارد استان سمنان مشغول به کار هستند و این امر با مسؤولیت و دستور
مستقیم ریاست سازمان صورت گرفته است که مخالف نص صریح قانون عدم بهکارگیری بازنشستههاست».
خبرگزاری فارس این مسأله را پیگیری کرد و عباس رستمی ،مدیرکل استاندارد استان سمنان در پاسخی به این سوژه که در قالب نامهای رسمی
ارسال شد ،آورد« :پیرو درج خبر با عنوان قانونشکنی و بهکارگیری کارمندان بازنشسته در اداره کل استاندارد استان سمنان قسمت فارس من ،مورخ
 ۱۴/۹۱/۹۴بدینوسیله به اطلاع میرساند در حال حاضر هیچ نیروی بازنشستهای در این اداره کل مشغول به کار نبوده و خبر مذکور ،تکذیب
میگردد».
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

79/12/21
19007

تخلف برند معروف آجیل با علامت جعلی استاندارد
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت :در پی گزارشات واصله و در جریان بازرسیهای ویژه نوروز بازرسان استاندارد ،تخلف یکی از فروشگاههای
معروف که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی میکرد ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد.
محمودرضا طاهری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به اینکه آجیل مشمول دریافت علامت استاندارد اجباری نیست ،اظهار
داشت :هیچ عرضهکنندهای بدون اخذ مجوز استاندارد ،اجازه نصب نشان استاندارد بر روی بستهبندیهای آجیل را ندارد.
وی افزود :در پی گزارشات واصله و در جریان بازرسیهای ویژه نوروز بازرسان استاندارد از مراکز صنفی و عرضه آجیل ،تخلف یکی از فروشگاههای
معروف که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی میکرد ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد.
مدیرکل استاندارد استان تهران اضافه کرد :این برند هنوز اقدامی برای تکمیل پرونده جهت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد انجام نداده است.
طاهری با اعلام اینکه عرضهکنندگان بدون اخذ مجوز استاندارد ،حق استفاده از این نشان را جهت فریب افکار عمومی ندارند ،گفت :شهروندان باید
در خریداری خشکبار دقت نمایند و جهت حصول اطمینان از صحت نشان استاندارد کالاها ،کد ده رقمی درج شده ذیل نشان استاندارد را به سامانه
پیامکی  ۹۵۵۵۹۰۹۴ارسال و از صحت آن ،اطمینان حاصل نمایند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

تسنیم

79/12/21
210:1

واکنش تند آجیل تواضع به دستگاه دولت :نه نیازی به استاندارد ایران داریم ،نه قبولش داریم
مالک و مدیر فروشگاه آجیل تواضع اصل با اعلام اینکه محصولات فروشگاه متبوع او نیازی به استاندارد ندارد ،گفت" :این فروشگاه سطح خود را
بالاتر از استاندارد ایران میداند!".
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،امروز طاهری مدیر استاندارد استان تهران اعلام کرده است "در پی گزارشات واصله و در جریان بازرسیهای ویژه نوروز
بازرسان استاندارد از مراکز صنفی و عرضه آجیل ،تخلف یکی از فروشگاههای معروف که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی
میکرد ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد".
البته طاهری تأکید کرده است که این برند هنوز اقدامی برای تکمیل پرونده جهت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد انجام نداده است.
در همین ارتباط یوسفپور مالک و مدیر فروشگاه آجیل تواضع اصل در واکنش به صحبتهای این مقام مسئول در استاندارد تهران در گفتگو با یک
سایت موسوم به نود اقتصادی با اعلام اینکه محصولات فروشگاه متبوع او نیازی به استاندارد ندارد ،گفته است "این فروشگاه سطح خود را بالاتر از
استاندارد ایران میداند!".
وی با بیان اینکه مشتریان این فروشگاه در حین مراجعه هیچ وقت سؤال نکردهاند که آیا محصولات فروشگاه تواضع اصل استاندارد دارد یا خیر،
بلکه فقط بهدنبال خرید محصولات این فروشگاه هستند گفت :البته سطح استاندارد ایران بسیار پایین بوده و حتی استاندارد ایران را قبول نداریم!
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

میزان

79/12/21
19029
مدیرکل استاندارد تهران:

آجیل تواضع اصل استاندارد نیست
خبرگزاری میزان -مدیرکل استاندارد تهران با تاکید بر اینکه هیچ عرضهکنندهای بدون اخذ مجوز استاندارد ،اجازه استفاده از نشان استاندارد را بر
روی بستهبندیهای آجیل ندارد ،گفت :آجیل با نام تجارتی تواضع اصل استاندارد نیست.
آجیل تواضع اصل استاندارد نیستبه گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران ،محمودرضا
طاهری با تاکید بر اینکه هیچ عرضهکنندهای بدون اخذ مجوز استاندارد ،اجازه استفاده از نشان استاندارد را بر روی بستهبندیهای آجیل ندارد ،گفت:
آجیل با نام تجارتی تواضع اصل استاندارد نیست.
مدیرکل استاندارد تهران افزود :در پی گزارشات واصله و در جریان بازرسیهای ویژه نوروز بازرسان استاندارد از مراکز صنفی و عرضه آجیل ،تخلف
فروشگاه تواضع اصل که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی میکرد ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد.
وی تاکید کرد :عرضهکنندگان بدون اخذ مجوز استاندارد ،حق استفاده از این نشان را جهت فریب افکار عمومی ندارند و شهروندان نیز باید در
خریداری خشکبار دقت نمایند و جهت حصول اطمینان از صحت نشان استاندارد کالاها ،کد  ۹۵رقمی درج شده ذیل نشان استاندارد را به سامانه
پیامکی  ۹۵۵۵۹۰۹۴ارسال و از صحت آن ،اطمینان حاصل نمایند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

جهان نیوز

79/12/21
19099

کلاهبرداری برند معروف با علامت جعلی استاندارد
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت :در پی گزارشات واصله و در جریان بازرسیهای ویژه نوروز بازرسان استاندارد ،تخلف یکی از فروشگاههای
معروف که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی میکرد ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد.
کلاهبرداری برند معروف با علامت جعلی استاندارد
به گزارش جهان نیوز ،محمودرضا طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه آجیل مشمول دریافت علامت استاندارد اجباری نیست،
اظهار داشت :هیچ عرضهکنندهای بدون اخذ مجوز استاندارد ،اجازه نصب نشان استاندارد بر روی بستهبندیهای آجیل را ندارد.
وی افزود :در پی گزارشات واصله و در جریان بازرسیهای ویژه نوروز بازرسان استاندارد از مراکز صنفی و عرضه آجیل ،تخلف یکی از فروشگاههای
معروف که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی میکرد ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد.
مدیرکل استاندارد استان تهران اضافه کرد :این برند هنوز اقدامی برای تکمیل پرونده جهت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد انجام نداده است.
طاهری با اعلام اینکه عرضهکنندگان بدون اخذ مجوز استاندارد ،حق استفاده از این نشان را جهت فریب افکار عمومی ندارند ،گفت :شهروندان باید
در خریداری خشکبار دقت نمایند و جهت حصول اطمینان از صحت نشان استاندارد کالاها ،کد ده رقمی درج شده ذیل نشان استاندارد را به سامانه
پیامکی  ۹۵۵۵۹۰۹۴ارسال و از صحت آن ،اطمینان حاصل نمایند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

عصر امروز

79/12/21
29012

آجیل تواضع :نه نیازی به استاندارد ایران داریم ،نه قبولش داریم!
مالک و مدیر فروشگاه آجیل تواضع اصل با اعلام اینکه محصولات فروشگاه متبوع او نیازی به استاندارد ندارد ،گفت" :این فروشگاه سطح خود را
بالاتر از استاندارد ایران میداند!".
به گزارش عصر امروز طاهری مدیر استاندارد استان تهران اعلام کرده است "در پی گزارشات واصله و در جریان بازرسیهای ویژه نوروز بازرسان
استاندارد از مراکز صنفی و عرضه آجیل ،تخلف یکی از فروشگاههای معروف که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی میکرد،
محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد".
البته طاهری تأکید کرده است که این برند هنوز اقدامی برای تکمیل پرونده جهت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد انجام نداده است.
در همین ارتباط یوسفپور مالک و مدیر فروشگاه آجیل تواضع اصل در واکنش به صحبتهای این مقام مسئول در استاندارد تهران در گفتگو با یک
سایت موسوم به نود اقتصادی با اعلام اینکه محصولات فروشگاه متبوع او نیازی به استاندارد ندارد ،گفته است "این فروشگاه سطح خود را بالاتر از
استاندارد ایران میداند!".
وی با بیان اینکه مشتریان این فروشگاه در حین مراجعه هیچ وقت سؤال نکردهاند که آیا محصولات فروشگاه تواضع اصل استاندارد دارد یا خیر،
بلکه فقط بهدنبال خرید محصولات این فروشگاه هستند گفت :البته سطح استاندارد ایران بسیار پایین بوده و حتی استاندارد ایران را قبول نداریم!

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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استاندارد در آیینه رسانهها
چهارشنبه  22اسفند 7931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

افکارنیوز

79/12/21
19018

کلاهبرداری برند معروف آجیل با علامت جعلی استاندارد
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت :در پی گزارشات واصله و در جریان بازرسیهای ویژه نوروز بازرسان استاندارد ،تخلف یکی از فروشگاههای
معروف که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی میکرد ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد.
کلاهبرداری برند معروف آجیل با علامت جعلی استاندارد
به گزارش افکارنیوز ،محمودرضا طاهری با اشاره به اینکه آجیل مشمول دریافت علامت استاندارد اجباری نیست ،اظهار داشت :هیچ عرضهکنندهای
بدون اخذ مجوز استاندارد ،اجازه نصب نشان استاندارد بر روی بستهبندیهای آجیل را ندارد.
وی افزود :در پی گزارشات واصله و در جریان بازرسیهای ویژه نوروز بازرسان استاندارد از مراکز صنفی و عرضه آجیل ،تخلف یکی از فروشگاههای
معروف که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی میکرد ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد.
مدیرکل استاندارد استان تهران اضافه کرد :این برند هنوز اقدامی برای تکمیل پرونده جهت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد انجام نداده است.
طاهری با اعلام اینکه عرضهکنندگان بدون اخذ مجوز استاندارد ،حق استفاده از این نشان را جهت فریب افکار عمومی ندارند ،گفت :شهروندان باید
در خریداری خشکبار دقت نمایند و جهت حصول اطمینان از صحت نشان استاندارد کالاها ،کد ده رقمی درج شده ذیل نشان استاندارد را به سامانه
پیامکی  ۹۵۵۵۹۰۹۴ارسال و از صحت آن ،اطمینان حاصل نمایند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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استاندارد در آیینه رسانهها
چهارشنبه  22اسفند 7931

اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

ذاکرنیوز

79/12/21
050:1
مدیرکل استاندارد آذربایجانغربی خبر داد

ابلاغ بیش از  ۰۴۴مورد تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی و اصناف آذربایجانغربی
منصور جلایر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در ارومیه ،در ارتباط با تعداد اخطارها و تذکرهای ابلاغی در سال جاری اظهار کرد :امسال به
واحدهای تولیدی و اصناف آذربایجانغربی به دلیل عدم رعایت استانداردها  ۷۳۴مورد تذکر و اخطار ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه امسال همچنین  ۰۵مورد اعلام جرم به واحدهای متخلف استان صورت گرفته است ،افزود :از این تعداد  ۷۴مورد اعلام جرم به دلیل
نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ،یک مورد به دلیل جعل علامت استاندارد و یک مورد دیگر نیز به دلیل عدم رعایت استانداردها بوده است.
مدیرکل استاندارد آذربایجانغربی با اشاره به اینکه امسال  ۹۱پروانه کارشناسی استاندارد حقوقی و حقیقی در سطح استان صدور و تمدید شده است،
ادامه داد :همچنین در  ۹۹ماهه امسال  ۳۴۴مورد پروانه مدیران کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده صدور ،تمدید و تجدید شده است.
وی با بیان اینکه هفت مرکز آموزشی دارای تایید صلاحیت در سطح استان وجود دارد ،عنوان کرد :امسال  ۳۳مورد صدور تایید صلاحیت
آزمایشگاههای همکار و  ۳۵مورد تمدید تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار آذربایجانغربی انجام شده است.
به گزارش ذاکرنیوز ،در آذربایجانغربی یک هزار و  ۱۷۹واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری وجود دارد که از این تعداد  ۱۳۳مورد
غیرفعال و  ۱۴۰مورد فعال هستند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

79/12/22

ذاکرنیوز
02009
پیگیری سوژه مردم :کارمندان بازنشسته اداره کل استاندارد سمنان

پایان کار نیروهای بازنشسته در اداره کل استاندارد سمنان اعلام شد
به گزارش ذاکرنیوز از سمنان ،ماده واحده اصلاح «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم
شهریور  ۹۳۱۴و تأیید شورای نگهبان در تاریخ  ۱۹شهریور و ابلاغ آن توسط رئیس مجلس به دولت مراحل قانونی را طی کرد و وفق قانون پس از
طی فرصت دوماهه قانونی باید اجرایی میشد.
طبق قانون ،اشتغال بازنشستگان در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از
طرف وزارتخانه و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.
مخاطبان خبرگزاری فارس با ورود به سامانه «فارس من» که مطالبات و مشکلات مردمی را در سراسر کشور پیگیری میکند ،با سوژه «قانونشکنی
و بهکارگیری کارمندان بازنشسته در اداره کل استاندارد استان سمنان» از مسؤولان این اداره کل پرسیدند که چرا بازنشستهها از کار کنار نمیروند؟
در این سوژه آمده بود« :ظاهراً چندین کارمند بازنشسته در اداره کل استاندارد استان سمنان مشغول به کار هستند و این امر با مسؤولیت و دستور
مستقیم ریاست سازمان صورت گرفته است که مخالف نص صریح قانون عدم بهکارگیری بازنشستههاست».
خبرگزاری فارس این مسأله را پیگیری کرد و عباس رستمی ،مدیرکل استاندارد استان سمنان در پاسخی به این سوژه که در قالب نامهای رسمی
ارسال شد ،آورد« :پیرو درج خبر با عنوان قانونشکنی و بهکارگیری کارمندان بازنشسته در اداره کل استاندارد استان سمنان قسمت فارس من ،مورخ
 ۱۴/۹۱/۹۴بدینوسیله به اطلاع میرساند در حال حاضر هیچ نیروی بازنشستهای در این اداره کل مشغول به کار نبوده و خبر مذکور ،تکذیب
میگردد».
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استاندارد در آیینه رسانهها
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

دنیای بانک

79/12/21
19000
مدیرکل استاندارد تهران هشدار داد:

آجیل «تواضع اصل» استاندارد نیست
مدیرکل استاندارد تهران تاکید کرد که عرضهکنندگان بدون اخذ مجوز استاندارد ،حق استفاده از این نشان را جهت فریب افکار عمومی ندارند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ،به نقل از ادارهکل استاندارد استان تهران ،محمودرضا طاهری در تشریح این خبر اظهار کرد که در جریان
بازرسیهای ویژه نوروز بازرسان استاندارد از مراکز صنفی و عرضه آجیل ،تخلف فروشگاه «تواضع اصل» که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با
نشان استاندارد جعلی کرده بود ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد.
محمودرضا طاهری با تاکید بر اینکه هیچ عرضهکنندهای بدون اخذ مجوز استاندارد ،اجازه استفاده از نشان استاندارد را برروی بستهبندیهای آجیل
ندارد ،گفت :آجیل با نام تجاری «تواضع اصل» استاندارد نیست.
این مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه عرضهکنندگان بدون اخذ مجوز استاندارد ،حق استفاده از این نشان را جهت فریب افکار عمومی ندارند،
تصریح کرد :شهروندان باید در خریداری خشکبار دقت کنند و جهت حصول اطمینان از صحت نشان استاندارد کالاها ،کد  ۹۵رقمی درج شده ذیل
نشان استاندارد را به سامانه پیامکی  ۹۵۵۵۹۰۹۴ارسال و از صحت آن ،اطمینان حاصل کنند.
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اخبار استانی

سازمان ملی استاندارد ایران

اقتصادگران

79/12/21
19000
مدیرکل استاندارد تهران هشدار داد:

آجیل «تواضع اصل» استاندارد نیست
مدیرکل استاندارد تهران تاکید کرد که عرضهکنندگان بدون اخذ مجوز استاندارد ،حق استفاده از این نشان را جهت فریب افکار عمومی ندارند.
اقتصادگردان -به نقل از ادارهکل استاندارد استان تهران ،محمودرضا طاهری در تشریح این خبر اظهار کرد که در جریان بازرسیهای ویژه نوروز
بازرسان استاندارد از مراکز صنفی و عرضه آجیل ،تخلف فروشگاه «تواضع اصل» که اقدام به عرضه آجیل در بستهبندی با نشان استاندارد جعلی
کرده بود ،محرز و بستهبندیهای آن توقیف شد.
محمودرضا طاهری با تاکید بر اینکه هیچ عرضهکنندهای بدون اخذ مجوز استاندارد ،اجازه استفاده از نشان استاندارد را برروی بستهبندیهای آجیل
ندارد ،گفت :آجیل با نام تجاری «تواضع اصل» استاندارد نیست.
این مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه عرضهکنندگان بدون اخذ مجوز استاندارد ،حق استفاده از این نشان را جهت فریب افکار عمومی ندارند،
تصریح کرد :شهروندان باید در خریداری خشکبار دقت کنند و جهت حصول اطمینان از صحت نشان استاندارد کالاها ،کد  ۹۵رقمی درج شده ذیل
نشان استاندارد را به سامانه پیامکی  ۹۵۵۵۹۰۹۴ارسال و از صحت آن ،اطمینان حاصل کنند.
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